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Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 16:00-20:45

Beslutande

Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista

Ajournering kl. 17:03-17:11
Ajournering kl. 18:08-18:45
Ajournering kl. 20:04-20:18

Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista
Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Rune Netterlid och Remco Andersson
(Ersättare: Lisa Bäck)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 2 december
2015, kl.15.00

Underskrifter

Sekreterare

Kanslichef

Paragrafer 88-93

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Rune Netterlid

Remco Andersson

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-11-19
Paragrafer

88-93

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-12-02

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
Katarina Bergh
Assistent
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2015-11-19

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2015-11-19
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Gustav Carlberg
M Mozhgan Zachrison
M Lennart Månsson
M Elisabeth Svensson
M Bert Larsson
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Joy Nilsson
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Conny Bäck
S
Karl-Gustav Nilsson
S
Fredrik Högberg
FP Carin Andersson
FP Remco Andersson
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Bert Selmer
MP Louise Herslow
SD Per Jerlenäs
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Tjänstgörande ersättare
M
M
M
S
S
FP
KD
SD

Jonathan Nyqvist
Monica Thomhave Jeding
Ola Ahlqvist
Henri Gossé
Thomas Dahlbom
Yvonne Andreasson
Urban Girhammar
Björn Almqvist

Icke tjänstgörande ersättare
M Anna Ericson
M Johan Danielsson
M Attila Beck
M Krister Wiman
M Charlott Enocson
FP Peter Appel
C
Rikard Hansson Frostgård
MP Jan Rydén
MP Hanna Holmqvist

Del av §§ 3-93
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2015-11-19
Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden
a.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2015-11-04 att till ny ledamot i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna efter Stefan Calling, för tiden till och
med 2018-10-14 utse Carin Andersson samt att till ny ersättare utse Peter
Appel.
KS/KF 2015:376.113

b.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2015-11-04 att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna efter Anders Danielsson, för
tiden till och med 2018-10-14 utse Bert Selmer samt att till ny ersättare utse
Hanna Holmqvist.
KS/KF 2015:377.113

c.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2015-11-04 att till ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna efter Elisabeth Rosenquist, för tiden till och
med 2018-10-14 utse Anita Ekdahl.
KS/KF 2015:379.113

d.

Socialnämndens rapport under § 80/15 om ej verkställda beslut under kvartal 3 2015.
KS/KF 2015:130.709

e.

Kultur- och fritidsnämndens beslut under § 70/15 att tilldela Henrik Larsson Lomma kommuns kulturplakett 2015.

f.

Kultur- och fritidsnämndens beslut under § 71/15 dela ut Lomma kommuns kulturstipendium 2015 till Malin Jörnvi och Jens Löfgren

Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-11-19
Dnr KS/KF 2014:447.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2016 samt plan
för ekonomin för åren 2017-2018
Fastställelse av finansiella mål och verksamhetsmål
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande
av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014-11-27, § 103, fastställt budget för år 2015 och plan
för ekonomin för åren 2016-2017. Kommunstyrelsen har 2015-05-20, § 113, fastställt slutliga ramar för år 2016 och planeringsramar för åren 2017-2018. I dessa
ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2015 och tillväxtpost avseende år 2016, löneökningar till 2015 års nivå
samt beträffande poster hänförbara till internhyressystemet samt justering av budget för IT-verksamheten enligt nytt debiteringssystem.
Efter kommunstyrelsens beslut om slutliga ramar 2016 och planeringsramar 20172018 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar.
Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting från
den 14 augusti 2015 och en försiktig lokal bedömning är gjord av skatteintäkterna
för 2016.
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2016
samt plan för ekonomin åren 2017-2018.
Kommunstyrelsen har 2014-12-10, § 193, beslutat om investeringsramar för åren
2016-2018. Nämnderna har inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har därefter prioriterat och justerat investeringsförslagen.
Kommunstyrelsen har sedan, 2015-04-29, § 95, upprättat förslag till investeringsbudget 2016-2018.
Tekniska nämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten avseende datorer/läsplattor till årskurs 4-6.
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2015-09-29--09-30.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-28, § 166.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 76/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 88/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 113/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 143/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 52/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 58/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 67/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 158/15
- Beslut 2015-09-09 av överförmyndaren
- Beslut 2015-09-09 av valnämndens ordförande
- Protokoll från revisionen, § 13/15
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 4/15
- Protokoll från socialnämnden, § 64/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 89/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 103/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 102/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 55/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 66/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 67/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 68/15
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 83/15
- Protokoll från kommuncentrala samverkansgruppen 2015-10-27
- Protokoll från kommunstyrelsen § 166/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn lämnar inledningsvis en redogörelse för förutsättningarna för årets budgetarbete samt för budgetförslaget för år
2016 och ekonomisk plan för åren 2017-2018.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lisa Bäck redovisar därefter Arbetarepartiet Socialdemokraternas ställningstagande till vissa budgetfrågor.
Överläggning
Driftbudget avseende åren 2016 samt 2017-2018

Utdragsbestyrkande
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Anders Berngarn, Remco Andersson, Lars-Göran Svensson, Johan Holmqvist,
Björn Almqvist, Sofia Forsgren Böhmer, Lars Carlén, Robert Wenglén, Richard
Jerneborg, Carin Hansson, Rune Netterlid och Jerry Ahlström yrkar att kommunfullmäktige skall besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet samt
dessutom att delegera till kommunstyrelsen att inom investeringsanslaget kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv, för år 2016, besluta om förvärv av fast egendom, till en köpeskilling upp till maximalt 15 mnkr.
Lisa Bäck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, med tillägget om
bemyndigandet till kommunstyrelsen, men meddelar att hon avser att återkomma
med tilläggs- och ändringsyrkanden under överläggningens gång.
Lennart Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med av socialdemokraterna föreslagna ändringar.
Kommunstyrelsen
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Rune Netterlid och Lennart Nilsson, bifall
till kommunstyrelsens förslag dock med följande ändringar och tillägg.
Kommunstyrelsens budget minskas med 2.000 tkr åren 2016-2018 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
Kommunstyrelsens budget minskas med 300 tkr åren 2016-2018 avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr åren 2016-2018 gällande arbetet
med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Kommunstyrelsens budget ökas med 200 tkr åren 2016-2018 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum
Anders Berngarn, Remco Andersson, Robert Wenglén och Richard Jerneborg yrkar avslag på Lisa Bäcks ändrings- och tilläggsyrkanden ovan.
Under överläggningen yttrar sig jämväl Gunilla Lundström.
Socialnämnden
Conny Bäck yrkar med instämmande av Rune Netterlid, Lennart Nilsson och Lisa
Bäck att följande tillägg och ändringar skall göras i kommunstyrelsens förslag.
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Socialnämndens budget utökas med 200 tkr åren 2016-2018 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum.
Dessa pengar skall användas med 150 tkr åren 2016-2018 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.
Utöver detta utökas socialnämndens budget med 300 tkr för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, i första hand skall de nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster.
Socialnämndens budget utökas med 350 tkr för att ge möjlighet för fler personer
att nyttja dagverksamheten.
Socialnämndens budget utökas med 550 tkr för att förstärka och avlasta socionomernas tunga arbetssituation.
Socialnämndens budget utökas med 800 tkr för återställande av neddragning i
samband med entreprenörsbyte.
Socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer yrkar med instämmande av
Remco Andersson, Robert Wenglén och Richard Jerneborg avslag på socialdemokraternas ändrings- och tilläggsyrkanden.
Under överläggningen yttrar sig jämväl Anders Berngarn.
Barn- och utbildningsnämnden
Lars Carlén yrkar med instämmande av Rune Netterlid, Lennart Nilsson och Lisa
Bäck att följande tillägg och ändringar skall göras i kommunstyrelsens förslag
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas 2016 med 3.000 tkr, 2017 med
2.000 tkr, för att möjliggörande resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn samt att det i F-3 ska
vara högst 22 elever per klass.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 500 tkr för
ökat inköp av ekologisk/närodlad mat.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas år 2016 med 1.500 tkr för inköp av
läromedel och förbrukning inom förskola/skola.
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Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1.000 tkr för att förstärka
ledarorganisationen rektorer/förskolechefer för att möjliggöra ett nära pedagogiskt
ledarskap.
Remco Andersson, Robert Wenglén och Richard Jerneborg yrkar avslag på socialdemokraternas ändrings- och tilläggsyrkanden.
Johan Holmqvist yrkar bifall till Lars Carléns yrkande om att barn- och utbildningsnämndens budget skall utökas åren 2016-2018 med 500 tkr för ökat inköp av
ekologisk/närodlad mat.
Under överläggningen yttrar sig jämväl Lars-Göran Svensson och Anders Berngarn.
Kultur- och fritidsnämnden
Henri Gossé yrkar med instämmande av Rune Netterlid, Lennart Nilsson och Lisa
Bäck att följande tillägg och ändringar skall göras i kommunstyrelsens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 550 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 300 tkr för att
sänka kulturskolans avgifter.
Anders Berngarn, Remco Andersson, Robert Wenglén och Richard Jerneborg yrkar avslag på socialdemokraternas ändrings- och tilläggsyrkanden.
Tekniska nämnden
Rune Netterlid yrkar med instämmande av Lennart Nilsson och Lisa Bäck att följande ändringar skall göras i kommunstyrelsens förslag.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2016-2018 med 350 tkr för utökad rondering.
Anders Berngarn, Remco Andersson, Robert Wenglén och Richard Jerneborg yrkar avslag på socialdemokraternas tilläggsyrkanden.
Under överläggningen yttrar sig jämväl Johan Holmqvist och Alf Michelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande
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Lennart Nilsson yrkar med instämmande av Rune Netterlid och Lisa Bäck att följande tillägg skall göras i kommunstyrelsens förslag.
Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med 550 tkr åren 2017-2018 för tillsättande av miljöinspektörer.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Jerry Ahlström yrkar med instämmande av Remco Andersson, Robert Wenglén och Richard Jerneborg avslag på
socialdemokraternas förslag om tillägg.
I ärendet yttrar sig jämväl Conny Bäck.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på Anders Berngarns med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år 2016 samt plan för ekonomin för åren
2017-2018 och därefter ställa proposition på resta ändrings- och tilläggsyrkanden.
Denna propositionsordning godkännes.
Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2016 samt plan för ekonomin för åren
2017-2018
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
kommunstyrelsens förslag avseende budget för år 2016 och plan för ekonomin
åren 2017-2018, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Mot detta prövas därefter resta ändrings- och tilläggsyrkanden enligt följande.
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Anders Berngarns tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige skall delegera till
kommunstyrelsen att inom investeringsanslaget kommunstyrelsens oförutsedda
investeringar, strategiska markförvärv, för år 2016, besluta om förvärv av fast
egendom, till en köpeskilling upp till maximalt 15 mnkr, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla Anders Berngarns med fleras tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget skall
minskas med 2.000 tkr åren 2016-2018 för att verksamheten Vakande ögon ska
avvecklas, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras
ändringsyrkanden.
Utdragsbestyrkande
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Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att kommunstyrelsens budget skall
minskas med 300 tkr åren 2016-2018 avseende personalenheten, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget skall
minskas med 100 tkr åren 2016-2018 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks
med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget skall ökas med 200 tkr åren 2016-2018,
för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Socialnämnden
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag till Conny
Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämndens budget skall utökas
med 200 tkr åren 2016-2018, för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom
blockförhyrningen i Lomma centrum. Medlen skall användas med 150 tkr 20162018 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt
för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks ändringsyrkande om att socialnämndens budget skall utökas med
300 tkr för resurstillskott i det förebyggandet arbetet inom äldreomsorgen, i första
hand för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkande.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämndens budget skall utökas med 350 tkr för att ge möjlighet för fler personer att nyttja dagverksamheten,
varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag till Conny
Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämndens budget skall utökas
med 550 tkr för att förstärka och avlasta socionomernas tunga arbetssituation, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå desamma.
Utdragsbestyrkande
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Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 10, Nej 34.
./.

Bilaga a KF § 89/15
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämndens budget skall utökas med 800 tkr för återställande av neddragning i samband med entreprenörsbyte, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Barn- och utbildningsnämnden
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden om att barn- och utbildningsnämndens
budget skall utökas år 2016-2018 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlad mat, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat
att avslå detsamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 13, Nej 31.

./.

Bilaga b KF § 89/15
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Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden om att barn- och utbildningsnämndens
budget skall utökas år 2016 med 3.000 tkr och år 2017 med 2.000 tkr, för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och
i syskongrupper högst 18 barn samt att det i F-3 skall vara högst 22 elever per
klass, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat avslå de
samma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 10, Nej 34.
./.

Bilaga c KF 89/15
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens
budget år 2016 skall förstärkas med 1.500 tkr för inköp av läromedel och förbrukning inom förskola/skola, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden om att barn- och utbildningsnämndens
budget skall utökas med 1.000 tkr för att förstärka ledarorganisationen rektorer/förskolechefer för att möjliggöra ett nära pedagogiskt ledarskap, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Kultur- och fritidsnämnden
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Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Henri Gossés med fleras ändringsyrkande om att kultur- och fritidsnämndens
budget skall utökas åren 2016-2018 med 550 tkr för utökning av fältgruppens
verksamhet, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Henri Gossés med fleras ändringsyrkande om att kultur- och fritidsnämndens
budget skall utökas åren 2016-2018 med 300 tkr för att sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Tekniska nämnden
Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Rune Netterlids med fleras ändringsyrkande om att tekniska nämndens budget
skall utökas åren 2016-2018 med 350 tkr för utökad rondering, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Miljö- och byggnadsnämnden
Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lennart Nilssons med fleras ändringsyrkande om att miljö- och byggnadsnämndens budget skall utökas med 550 tkr åren 2017-2018 för tillsättande av miljöinspektörer, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Kommunfullmäktige beslutar följande
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2016 och plan för
ekonomin för åren 2017-2018, fastställes.
./.

Bilaga d KF 89/15
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2016 till totalt 610 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2016.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2016 fastställes till 19,64 kronor/skattekrona.
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- Finansiella mål för åren 2016-2018 och verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning för år 2016 fastställs enligt bilaga e.
./.

Bilaga e KF 89/15
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Pia Johnson (S), Rune Netterlid (S), Lennart Nilsson (S), Conny Bäck (S), Karl-Gustav Nilsson (S), Fredrik Högberg (S), Henri
Gossé (S), och Thomas Dahlbom (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

./.

Bilaga f KF 89/15
Johan Holmqvist (MP), Bert Selmer (MP) och Louise Herslow (MP) reserverar
sig mot beslutet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 17 (20)

2015-11-19

KF § 90

Dnr KS/KF 2015:99.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen
till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde,
ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas
beredning ännu inte slutförts.
Motion har inkommit 2015-10-20 från Lars Carlén (S) angående kommunal ersättning till borgerliga vigselförrättare.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-28, § 169.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-02 från kommunsekreteraren
– Motion inkommen 2015-10-20 från Lars Carlén
– Protokoll från kommunstyrelsen § 169/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Överläggning
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige
ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
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Antagande av planprogram för Pråmlyckan-Lindströms
Ärendebeskrivning
Förslag till planprogram för området Pråmlyckan – Lindströms i Lomma tätort har
samrådsbehandlats under perioden 10 april – 12 juni 2015. Ett drygt 20-tal myndigheter, kommunala nämnder, företag och privatpersoner har inkommit med
synpunkter. Ett förslag till samrådsredogörelse har tagits fram. Detta behandlades
av planledningsgruppen den 23 september 2015.
Föreliggande förslag till planprogram har justerats med anledning av ett antal av
de synpunkter som framkom under samrådet enligt följande:
• Syftet förtydligas och sista meningen formuleras på följande sätt: ”Mycket
viktigt att park- och naturområdet fortsatt hålls tillgängligt för allmänheten”.
(sid 9)
• Beteckningen grönområde ändras till naturmark i planprogrammet, då det bedöms vara en mera relevant benämning på denna markkategori. (generellt)
• Fastighetsbeteckningen 22:13 ändras till 22:12. (sid 20)
• Under rubriken Förorenad mark – Planområdet, sid 24, ska följande text tas
bort och ersättas: ”Det är viktigt att deponiområdena inte inbjuder till vistelse.
Det är för närvarande inte planerat för verksamhet ovanpå deponierna. Vid
ändrad verksamhet, som innebär sådan lokalisering, bör en analys göras av
eventuella risker och om täckningen är tillräcklig.” Denna text ändras till: ”Exploatering av deponiområden kräver att en analys görs av eventuella risker
samt en bedömning av om täckningen är tillräckligt god.”
• Försättsbladet från MIFO-undersökningen byts ut mot en karta från undersökningen. (sid 26)
• Fastighetsgränsen 22:12 och 22:11 på kartan på sidan 37 justeras så att den är
korrekt.
Planprogrammet har dessutom justerats på så vis att de tidigare tre olika alternativen för markanvändning i anslutning till den gamla tegelbruksbyggnaden har tagits bort och ersatts med förslag om bostadsbebyggelse varvid i en eventuell fortsatt planprocess ska prövas om den befintliga tegelbruksbyggnaden ska bevaras
eller inte. Bakgrunden till detta är att det inte längre är aktuellt att pröva att anlägga en konstgräsplan för fotboll inom området Pråmlyckan, då kommunen valt
att satsa på befintliga anläggningar inom Lomma tätort. (sid 33)
Utdragsbestyrkande
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Planprogrammet har även justerats något språkligt och layoutmässigt.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-28, § 171.
Beslutsunderlag
- Planprogram för Pråmlyckan – Lindströms, förslag till planledningsgruppen
2015-10-14
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-09-16
- Protokoll från kommunstyrelsen § 171/15.
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsen ordförande Anders Berngarn redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige skall besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till planprogram för Pråmlyckan
- Lindströms.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
under år 2016 samt kungörandet av desamma
Föreligger följande förslag beträffande sammanträdesdagar under år 2016 samt
kungörandet av desamma.
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2016 fastställes enligt
följande.
11/2
17/3
21/4
9/6
8/9
20/10
17/11
8/12
Sammanträdena äger rum i Stora sessionssalen, Kommunhuset, Lomma och
börjar kl. 19,00 med undantag för den 17 november, då sammanträdet börjar
kl. 16.00.
- Uppgift om tid och plats för respektive sammanträde införes i tidningarna Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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